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HØRINGSSVAR – NY OVERORDNET STRATEGI FOR FORSKNINGSRÅDET 
 
Norsk Tjenestemannslag (NTL) viser til deres brev av 6. oktober 2014 og vil med dette avlevere 
vårt høringssvar. Som LO helt sikkert er kjent med, var det særdeles kort frist for denne høring 
og vi må derfor levere et kort, overordnet høringssvar. Høringssvaret er utarbeidet i samarbeid 
med våre lokale organisasjonsledd.  
 
NTL mener utkast til ny strategi for Norsk forskningsråd er for instrumentelt innrettet. Utkastet 
legger til grunn at kunnskap først får verdi når den har fått en anvendelse. Dagsaktuelle og 
forhåndsdefinerte behov blir i altfor stor grad gjort styrende, selv om vi i dag ikke kan vite 
hvilken kunnskap og forskning som på sikt kan gi oss svar på framtidens utfordringer. 
Forskningen må ha som perspektiv å finne ut noe nytt uavhengig av de behov og anvendelser vi 
ser i dag.  
 
Grunnforskning er knapt nevnt i utkastet. Når det nevnes så settes det i sammenheng med for 
eksempel strategisk grunnforskning, noe som kan sies å være en selvmotsigelse. 
Grunnforskningen har en verdi i seg selv, og kan således kun være strategisk ved utføres uten 
strategiske hensyn. Forskningsrådet må bidra til å styrke grunnforskningens plass i Norge. Større 
andel av midlene i Norges forskningsråd bør gå til forskning satt i gang av forskeren selv. 
 
Utkastet til strategien forholder seg lite til diskusjonen om bredde vs. spiss. Spørsmål som bør 
besvares i en strategi er hvor skal eliteforskerne rekrutteres fra? Hvordan bygge opp 
fremragende miljøer? Hvis innovasjon og samfunnsutfordringer skal være et grunnleggende 
premiss, vil NTL innvende at det ikke er sikkert at det er dagens spissmiljøer som kan bidra med 
forskning og kunnskap om framtidens ukjente utfordringer.  
 
NTL mener det er viktig å sikre bredden, og ikke bare spisse allerede eksisterende 
forskningsmiljøer. Dette er forsøksvis nevnt i utkastet til strategi, men den sier lite om hvordan vi 
kan unngå at elitesatsingen utarmer breddeforskningen fremfor å berike den.  
 
Forskningsrådet ønsker å styrke satsingen på nyskapende og grensesprengende forskning og 
skriver at et virkemiddel som fri prosjektstøtte må videreutvikles. Det er positivt så fremst det 
ikke også bærer med seg et krav om at om at forskningen kun skal bli brukt i innovasjon og til 
konkret problemløsning.  
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